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Dekaanin ja varadekaanin päätöksiä (virkajärjestelyt) 
 
FM Meri Arnala on nimitetty kielten laitoksen amanuenssin määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 
1.8.–31.12.2009. Määräaikaisuuden perusteena on tiedekunnan palvelukeskuksen opintohallinnon 
järjestely. 
Dr.Phil. Dominic Busch on nimitetty viestintätieteiden laitoksen professorin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen, jonka ala on kulttuurienvälinen viestintä (vakanssinro 13572; osa-aikainen 20 %), 
ajaksi 1.8.–31.12.2009. Määräaikaisuuden perusteena on avoimen viran hoito. 
HuK Laura Hartikainen on sanoutunut irti kielten laitoksen tutkimussihteerin määräaikaisesta 
virkasuhteesta (osa-aikainen 55,2 %) 1.8.2009 alkaen. 
FM Reetta Karjalainen on nimitetty kielten laitoksen tohtorikoulutettavan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.9.2009–30.6.2010. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian 
projekti/Pohjoinen monikielisyys: kielellisen monimuotoisuuden diskurssit, käytänteet ja 
kokemukset Pohjoiskalotissa. 
FM Vilja Laaksonen on nimitetty viestintätieteiden laitoksen assistentin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen, jonka ala on puheviestintä (vakanssinro 10233), ajaksi 1.8.2009–28.2.2010. 
Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus/Korkala. 
Insinööri (AMK) Mikko Leimu on nimitetty musiikin laitoksen laboratorioteknikon määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2009. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen EU7-
puiteohjelman tutkimushanke/Usability of Music in Social Inclusion of Children (UMSIC).  
FM Matti Myllykoski on sanoutunut irti humanistisen tiedekunnan hallintopäällikön virasta 
(vakanssinro 10890) 1.2.2010 alkaen. 
FM Tommi Nieminen on nimitetty kielten laitoksen tohtorikoulutettavan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.9.–31.12.2009. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian 
projekti/Haltuunoton dialogit: Dialoginen näkökulma kielen oppimiseen ja opettamiseen. 
FL Heli Niskanen on nimitetty historian ja etnologian laitoksen amanuenssin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen (vakanssinro 00024) ajaksi 1.8.–31.12.2009. Määräaikaisuuden perusteena on 
sijaisuus/Salminen. 
Sosionomi (AMK) Anne Nupponen on nimitetty tiedekunnan palvelukeskuksen harjoittelijan 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.9.–31.12.2009. Määräaikaisuuden perusteena on 
harjoittelu. 
HuK Kati Penttinen on nimitetty kielten laitoksen tutkimussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen 
(osa-aikainen 55,2 %) ajaksi 1.9.–31.12.2009. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian 
projekti/Yleiseurooppalaisen viitekehyksen taitotasojen lingvistinen perusta. 
FT Hannu Pietilä on nimitetty viestintätieteiden laitoksen tutkijatohtorin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen (osa-aikainen 55,2 %) ajaksi 1.8.–31.12.2009. Määräaikaisuuden perusteena on 
tutkimustyö, erityisesti Suomen mediahistoriaa käsittelevän kirjan kirjoittaminen yhdessä professori 
Raimo Salokankaan kanssa. 
HuK Riikka Purola on sanoutunut irti kielten laitoksen tutkimussihteerin määräaikaisesta 
virkasuhteesta (osa-aikainen 55,2 %) 1.8.2009 alkaen. 
FM Elina Salmiselle on myönnetty palkatonta virkavapautta historian ja etnologian laitoksen 
amanuenssin virasta (vakanssinro 00024) ajaksi 1.8.2009–31.1.2010. Virkavapauden perusteena on 
väitöskirjatyön loppuunsaattaminen. 



FM Marja Seilonen on nimitetty kielten laitoksen tohtorikoulutettavan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2009. Määräaikaisuuden perusteen on Suomen Akatemian 
projekti/Yleiseurooppalaisen viitekehyksen taitotasojen lingvistinen perusta. 
BA Laurence Short on nimitetty taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tutkijan 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 15.7.2009–1.9.2010. Määräaikaisuuden perusteena on EU:n 
Kulttuuri 2007 -hanke/Seeing Europe Through a Stranger’s Eye (SETSE).  
FT Juha Sihvola on nimitetty historian ja etnologian laitoksen professorin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen, jonka ala on yleinen historia, ajaksi 1.8.–31.12.2009. Määräaikaisuuden perusteena 
on Suomen Akatemian huippututkimusyksikkö/Filosofisen psykologian, moraalin ja politiikan 
tutkimus. 
FT Juha Sihvolalle on myönnetty palkatonta virkavapautta historian ja etnologian laitoksen 
varttuneen tutkijan määräaikaisesta virkasuhteesta ajaksi 1.8.–31.12.2009. Virkavapauden 
perusteena on määräaikaisen professuurin hoito. 
MA Anemone van Zijl on nimitetty musiikin laitoksen tohtorikoulutettavan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.8.2009–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen 
Monitieteisen musiikintutkimuksen huippuyksikköhanke. 
FM Riikka Virranta on nimitetty viestintätieteiden laitoksen assistentin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen, jonka ala on journalistiikka, ajaksi 24.8.–31.12.2009. Määräaikaisuuden 
perusteena on tutkimustoiminnan kehittäminen. 
    


